
 

Συσκευή για υγρή και

στεγνή αποτρίχωση

Satinelle Advanced

 
Για τα πόδια, το σώμα και το

πρόσωπο

5 εξαρτήματα

Ασύρματη και επαναφορτιζόμενη

Λαβή σε σχήμα S

 

BRE630/00 Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές

τρίχες
Εύχρηστη λειτουργία, για αποτέλεσμα που διαρκεί, χωρίς

προσπάθεια

Η λαβή σε σχήμα S διασφαλίζει καλύτερο κράτημα. Η πλατιά κεφαλή με κεραμικούς δίσκους

εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση, απομακρύνοντας ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες για

γρήγορο αποτέλεσμα που διαρκεί. Υγρή και στεγνή αποτρίχωση με 5 εξαρτήματα για

εξατομικευμένη περιποίηση.

Εύχρηστη λειτουργία, χωρίς προσπάθεια

Λαβή σε σχήμα S για εύκολο χειρισμό σε όλες τις περιοχές του σώματος

Για υγρή και στεγνή χρήση στο μπάνιο ή το ντους

Το μοναδικό φως εξασφαλίζει ότι δεν θα σας ξεφεύγουν ακόμα και οι πιο λεπτές τρίχες

Εντυπωσιακά αποτελέσματα

Κεφαλή αποτρίχωσης με μοναδικό κεραμικό υλικό για καλύτερο κράτημα

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Κατοχυρωμένο σύστημα αποτρίχωσης

Χρησιμοποιείτε πάντα σε γωνία 90 μοιρών για βέλτιστη απόδοση

Προσωποιημένες λύσεις ομορφιάς

Κεφαλές που περιποιούνται το σώμα για εξατομικευμένες και εύκολες λύσεις

Ξυριστική κεφαλή με χτένα κοπής για βαθύ ξύρισμα

Κάλυμμα για το πρόσωπο και τις ευαίσθητες περιοχές, για την αφαίρεση των ανεπιθύμητων

τριχών

Περιλαμβάνει κάλυμμα μασάζ
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Χαρακτηριστικά

Λαβή σε σχήμα S

Η εργονομική λαβή παρέχει εύκολο κράτημα και

χειρισμό για μέγιστο έλεγχο και βέλτιστη πρόσβαση

σε όλες τις περιοχές του σώματος.

Κεραμικοί δίσκοι με μικροσκοπικές αυλακώσεις

Η κεφαλή αποτρίχωσης είναι μοναδική, καθώς

κατασκευάζεται από ανθεκτικό κεραμικό υλικό που

πιάνει σταθερά τις τρίχες. Απολαύστε εκπληκτικά

αποτελέσματα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες.

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Η εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει

περισσότερο δέρμα σε κάθε εφαρμογή για ταχύτερη

αφαίρεση των τριχών.

Κατοχυρωμένο σύστημα αποτρίχωσης

Όλες οι συσκευές αποτρίχωσης της Philips

διαθέτουν ένα μοναδικό σύστημα στο οποίο οι

τσιμπίδες ανασηκώνουν και πιάνουν τις επίπεδες

τρίχες. Κατόπιν, τις κατευθύνουν στο σημείο

τραβήγματος, πιάνοντας σταθερά και τραβώντας τις

προς τα έξω. Σε συνδυασμό με τους μοναδικούς

στρογγυλούς κεραμικούς δίσκους, προσφέρουν πιο

βαθιά αποτρίχωση για βέλτιστα αποτελέσματα και

μεγαλύτερη απαλότητα.

Υγρή & στεγνή χρήση

Για απαλή και άνετη χρήση στο ντους ή στο μπάνιο,

με αντιολισθητική λαβή για βέλτιστη υγρή και στεγνή

χρήση.

Opti-light

Το μοναδικό φως εξασφαλίζει ότι δεν θα σας

ξεφεύγουν ακόμα και οι πιο λεπτές τρίχες, για

βέλτιστα αποτελέσματα αποτρίχωσης σε όλα τα μέρη

του σώματος.

Κεφαλές που περιποιούνται το σώμα

Οι κεφαλές που περιποιούνται το σώμα προσφέρουν

πιο εξατομικευμένες και εύκολες λύσεις στην

προσωπική σας ρουτίνα ομορφιάς, για αποτρίχωση

και όχι μόνο.

Γωνία 90 μοιρών

Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση της Philips

Satinelle, τοποθετήστε τη σε κλίση 90 μοιρών με το

δέρμα.

Ξυριστική κεφαλή και χτένα κοπής

Η ξυριστική κεφαλή παρέχει βαθύ ξύρισμα και

περισσότερη απαλότητα σε διάφορες περιοχές του

σώματος. Συνοδεύεται από κοπτικό χτενάκι για

διαμόρφωση της περιοχής του μπικίνι.

Κάλυμμα για το πρόσωπο και τις ευαίσθητες

περιοχές

Για περισσότερη απαλότητα σε όλες τις διαφορετικές

περιοχές του σώματος, περιλαμβάνει ένα κάλυμμα

για το πρόσωπο για να αφαιρείτε εύκολα τις

ανεπιθύμητες τρίχες του προσώπου και ένα κάλυμμα

για τις ευαίσθητες περιοχές, για τις τρίχες στις

μασχάλες και τη γραμμή του μπικίνι

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Ξυριστική κεφαλή

Οδηγός/χτένα κοπής

Κάλυμμα για το πρόσωπο

Κάλυμμα για ευαίσθητες περιοχές

Κάλυμμα μασάζ

Θήκη: Βασική θήκη

Βούρτσα καθαρισμού

Ευκολία στη χρήση

Για υγρή και στεγνή χρήση

Opti-light

Ασύρματα

Λαβή: Λαβή σε σχήμα S

Απόδοση

Δίσκοι αποτρίχωσης: Κεραμικοί δίσκοι

Σύστημα αποτρίχωσης: Κατοχυρωμένο σύστημα

αποτρίχωσης

Κεφαλή αποτρίχωσης: 30 χιλ.

Λειτουργίες

Ρυθμίσεις ταχύτητας: 2 ρυθμίσεις

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου

Χρόνος χρήσης: έως και 40 λεπτά

Φόρτιση: Γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών,

Επαναφορτιζόμενο, Χρόνος φόρτισης: 1,5 ώρα

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός πλεονεκτημάτων: 32

Αριθμός δίσκων: 17"

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1: 960

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 2: 1066

Τάση: 15 V/5,4 W
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